
Brandstory
Wat is het en hoe zet je 
het goed in?



Ontwikkelen van 
een Brandstory
Wat is een brandstory?
Een brandstory, ook wel merkverhaal of corporate story genoemd, vertelt 
het verhaal van jouw bedrijf op een aansprekende manier. Het vertelt niet 
alleen wat het merk doet en waar het voor staat, maar ook een verhaal 
dat mensen écht in het hart raakt. Het maakt je merk authentiek en 
geloofwaardig. Een goede brandstory is meer dan een ‘leuk verhaal op de 
website’. Het is de communicatieve vertaling van jouw merkidentiteit en 
merkconcept. Het is dé reden waarom jouw merk bestaat en wat je wilt 
bijdragen aan de wereld. 

Een brandstory is gericht op de doelgroep, maar heeft geen commerciële 
boodschap. Het moet de doelgroep de relevantie van het merk laten 
inzien en geprikkeld worden. Daarnaast is een brandstory intern ook 
enorm waardevol. Het maakt duidelijk waar je als team voor staat en het 
zorgt ervoor dat het hele team hetzelfde doel achternagaat.

Wat doet een brandstory?
Een brandstory geeft energie en richting aan het merk. Het geeft richting 
aan design, communicatie, campagnes en nieuwe proposities. 
Een brandstory ondersteunt daarnaast ook in het maken van 
beleidskeuzen. Al deze punten moeten in lijn liggen met de brandstory. 
Als dit niet gebeurt heeft dit negatieve effecten op de betrouwbaarheid 
van het merk in de ogen van de consument.

Als deze punten wel in lijn liggen met de brandstory zorgt dit voor een 
sterke connectie en meer vertrouwen bij de consument. Een goede 
brandstory geeft een merk karakter en maakt de betekenis van een 
organisatie, product of dienst daadwerkelijk tastbaar. Een krachtig verhaal 
wekt vertrouwen en verbindt het merk met medewerkers en klanten. 
Met een goed verhaal is een communicatieboodschap krachtig over te 
brengen en het vertrouwen te vergroten. 



Een goede brandstory moet voldoen aan een aantal verschillende 
eigenschappen. Zo moet een brandstory inspireren. Het verhaal moet 
sympathie oproepen voor de drijfveren van het merk, het moet emotionele 
binding brengen en het moet de consument aanzetten tot actie. 
Een brandstory gaat ook over de ‘visie’ en ‘the why’. Wat wil je bereiken 
met het merk in de toekomst. Vertel dit in je brandstory op een leuke 
manier. Integreer spanning, een beetje wrijving en subtiele tegenstelling 
in je verhaal om het interessanter te maken om te lezen. Als de brandstory 
interessant is om te lezen, onthoud de consument het verhaal sneller. 

Een brandstory moet als laatste ook aansluiten bij de merkpositionering. 
Een sterk merk is een merk dat consistent dezelfde punten overbrengt. 
De kernwaarden van het merk moeten hierdoor goed geïntegreerd 
worden in het verhaal om de merkpersoonlijkheid over te brengen naar de 
consument. Het is ook van belang om de unique selling points van je merk 
op te nemen in het verhaal om de consument te overtuigen dat ze het 
beste het product of dienst bij jullie moeten afnemen. 

You’ve got a 
story to tell.



Hoe schrijf je een
goede brandstory?

Een brandstory is een verhaal en heeft de potentie om een connectie te 
maken met de klant. Toch resulteert niet elke brandstory in vertrouwen. 
Om dit voor elkaar te krijgen moet het verhaal de juiste kenmerken 
bevatten. Het belangrijkste in een brandstory is de structuur. Een 
brandstory is een verhaal en elk verhaal heeft een begin, midden en eind. 
Een brandstory is geen lang verhaal dus het is belangrijk om het simpel 
te houden. Een structuur die je kunt gebruiken voor je brandstory: je hebt 
een probleem geconstateerd, je hebt de oplossing gevonden en hier heb 
je succes mee gehaald. 

Een brandstory moet daarnaast ook een persoonlijkheid hebben. 
Je brandstory is geen advertentie, maar het geeft je merk een 
persoonlijkheidsgevoel bij de consument. Het maakt het voor de 
consument makkelijker om je merk te vertrouwen. Mensen vertrouwen 
andere mensen sneller en daarom is persoonlijkheid in je brandstory 
essentieel.  

Naast de persoonlijkheid van je verhaal is het belangrijk om verbinding te 
maken met de consument. Een brandstory moet de bestaansredenen van 
een merk verbinden met de consument. Een brandstory toont aan dat het 
merk de klant en zijn/haar problemen begrijpt en dat zij deel uitmaken van 
het verhaal. Een goede brandstory zorgt ervoor dat de consument zich 
kan verplaatsen in het verhaal.

De consument moet zich kunnen verplaatsen in het verhaal en hierbij 
is het essentieel dat de brandstory écht meerwaarde biedt voor de 
doelgroep. Het begin van het schrijven van een brandstory begint 
daarom bij een zorgvuldige analyse van de organisatie. Uit deze analyse 
moet je inzicht krijgen hoe je doelgroep er precies uitziet, wat hen 
beweegt en welke aspecten van de positionering naar voren moeten 
worden gebracht. De consument moet de relevantie van het merk inzien 
en geprikkeld worden. 
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De kracht van een brandstory 
voor jouw bedrijf ontdekt, 
maak vrijblijvend een 
afspraak en we helpen je 
graag op weg!

Een grote valkuil waar veel merken in vallen bij het schrijven van een 
brandstory is dat ze nadrukkelijk de achtergrond en historie van het 
bedrijf, product of dienst benoemen. Het is een valkuil om veel nadruk te 
leggen op het verleden, want het gaat immers om het heden. Een 
brandstory moet verwoorden waar een merk voor staat en welk 
probleem ze oplossen. Het is de vertaling van de positionering en dus de 
belangrijkste merkwaarden en de missie en visie. 

Een brandstory hoeft niet per se een tekststuk te zijn, het kan ook een 
(animatie)video zijn. Welke vorm het meest geschikt is voor een 
brandstory is afhankelijk van het achterliggende doel. Het doel kan intern 
of extern gericht zijn. Intern draagt een brandstory bij aan de herkenning 
van gemeenschappelijke waarden. Medewerkers weten zo hoe ze 
relevant en klantgericht kunnen handelen. Het externe doel van een 
brandstory is het stimuleren van connectie met de consument. Centraal 
hierin staat het oproepen van positieve emoties en houdingen van de 
consument tegenover het merk. De consument moet de relevantie van 
het merk inzien en geprikkeld worden. 

https://speax.nl/
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